
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Zarządzenie Nr  763/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Kaliszu przy
ul. Łódzkiej 19-29 oraz ze Stadionu Sportowego w Kaliszu przy ul. Wał Matejki 2-4
na preferencyjnych warunkach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  506)  i  §  21  uchwały  Nr  XXXVIII/542/09   Rady  Miejskiej
Kalisza z dnia  3  września  2009  r.  w  sprawie  zasad  gospodarowania  nieruchomościami
stanowiącymi mienie Kalisza – Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r.
Nr 185, poz. 3139) zarządza się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29
oraz  ze  Stadionu  Sportowego  w Kaliszu  przy  ul.  Wał  Matejki  2-4  w okresie  od  dnia
1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przez Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz
Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu KRS 0000754472, za następującą stawkę godzinową:

1. Stadion Miejski w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29:
- trening piłkarski na płycie głównej - 60 zł,
-  mecz piłkarski na płycie głównej - 120 zł,
- szatnia zewnętrzna /trening/ - 24 zł,
- szatnia wewnętrzna /trening/ - 24 zł,
- szatnia meczowa (salka dydaktyczna + masażu) - 48 zł,
- boisko boczne /trening/ - 36 zł,
- oświetlenie płyty boiska głównego - 100 zł.

2. Stadion Sportowy w Kaliszu przy ul. Wał Matejki 2-4:
- mecz piłkarski na płycie głównej - 60 zł,
- trening na płycie głównej - 36 zł. 
- szatnia wewnętrzna – 24 zł

§ 2
1. Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  właściwemu  merytorycznie

Wiceprezydentowi Miasta Kalisza.
2. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji

i Rekreacji w Kaliszu.

§ 3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


